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Waarom 110 METER bij
het hordenlopen?

Vraagt:
Jo den Bleijker
Uit: Maastricht

H et hordenlopen is -
net als veel andere
moderne atletiek-
onderdelen - in de
negentiende eeuw

ontstaan in Engeland.
Vrouwen lopen 100 meter;

mannen 110 meter. Die ver-
schillende afstanden hebben
niets te maken met het krachts-
verschil tussen mannen en
vrouwen, maar met het ver-
schil in de passen die ze ma-
ken.

Beide geslachten moeten
over tien horden heen sprin-
gen. Maar doordat de pasleng-
te van mannen en vrouwen
verschillend is, is de afstand
tussen de horden aangepast.
Bij vrouwen is de afstand tus-
sen de horden dus korter dan
bij mannen, omdat vrouwen
een kortere paslengte hebben.
Mannen kunnen grotere stap-
pen maken tussen de horden
in. Om toch over tien horden
heen te springen, is de afstand
bij mannen langer geworden;
110 meter. Anders komen ze
niet uit met hun passen.

De hoogte van de horden is

afgeleid van de maat van een
schapenafrastering in Enge-
land. De afrastering voor de
schapen was 3,5 feet (1,067 me-
ter) hoog, waardoor de scha-
pen er niet overheen konden.
Voor atleten is het wel moge-
lijk om over 3,5 feet heen te
springen. De atleet mag een
horde overigens omver lopen,
dit levert tenslotte geen tijd-
winst op. Een horde is bij de
vrouwen, die later met deze
sport zijn begonnen, ‘n stuk la-
ger: 84 centimeter.

Voor zover bekend werden
er in 1837 voor de eerste keer
wedstrijden hordenlopen ge-

houden. Het atletiekonderdeel
vond plaats op het Eton Colle-
ge in Oxford over 100 yards
(91,44 meter). De hindernis-
sen waren echter niet te verge-
lijken met de huidige hekken.
Sterker nog, het bovenste deel
bestond uit takken en riet.
Hoe men op het idee gekomen
is om tijdens hardlopen over
hekjes heen te springen, is niet
meer te achterhalen. Naar alle
waarschijnlijkheid is het afge-
keken van het paardspringen.

Het antwoord werd gegeven
door trainster hordenlopen
Marita van Zwol

 foto’s ANP


